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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 

 

1. Σύμφωνα με το κείμενο, τα οφέλη των διακοπών για τον εγκέφαλο είναι πολλά και σημαντικά. 

Αρχικά, οι διακοπές λειτουργούν ενάντια στο άγχος του σύγχρονου ρυθμού ζωής και  στην πίεση της 

καθημερινότητας, καθώς το άτομο έρχεται σε επαφή με δραστηριότητες και νέες εμπειρίες που 

βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου του. Επίσης, οι διακοπές μας αναζωογονούν και 

συμβάλλουν θετικά στο άδειασμα του μυαλού από τα καθημερινά προβλήματα και τις έννοιες που 

μας απασχολούν. Τέλος, οι διακοπές βοηθούν στον περιορισμό της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων 

και γενικότερα στον περιορισμό της χρήσης του διαδικτύου, γεγονός που βοηθά στην ξεκούραση 

των ματιών μας αλλά και του εγκεφάλου μας από τις καταιγιστικές πληροφορίες. Συμπερασματικά, 

οι διακοπές είναι απαραίτητες για να γεμίσει το άτομο με εμπειρίες, όμορφες εικόνες και 

συναισθήματα. 

  

 

2. Θεματική πρόταση: «Οι διακοπές είναι … τρόπο ζωής» 

    Λεπτομέρειες: «Το χρόνιο άγχος … της μάθησης» 

    Κατακλείδα: « Συνεπώς, η μείωση … την κατεύθυνση» 

    Τρόπος Ανάπτυξης : Αιτιολόγηση 

 

 

3.  

ΛΕΞΕΙΣ ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ - ΛΕΞΕΙΣ ΝΕΑ ΛΕΞΗ 

συνδρόμου συν - δρόμος συνένοχος 

διαδίκτυο διά - δίκτυο διαγώνιος 

αδύνατο α (στερητικό) - δυνατό  άκακος 

 

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/10/2019 
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4. 

 δισέγγονο 

 

 δυσοίωνες 

 

 δύστροπος και διπρόσωπος 

 

 

5. 

 Το ότι με θυμήθηκες στη γιορτή μου είναι ευχάριστο γεγονός ( πρόταση με άρθρο ) / εσύ 

(προσωπική αντωνυμία)  εννοείται  ως υποκείμενο στο ρήμα  ʺ θυμήθηκες ʺ 

 

 Το πλήθος τραγουδούσε με πάθος στη συναυλία. (ουσιαστικό)  

 

 Πρέπει να προσπαθείς για το καλύτερο. (πρόταση χωρίς άρθρο) / εσύ (προσωπική αντωνυμία)  

εννοείται  ως υποκείμενο στο ρήμα  ʺ προσπαθείς ʺ 

 

 Οι ηλικιωμένοι έχουν τα ίδια δικαιώματα στη ζωή με τους νέους.(μετοχή) 

 

 Το αύριο είναι αβέβαιο για τη νέα γενιά. (επίρρημα με άρθρο) 

 

 Είναι γεγονός ότι ο τουρισμός συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας (πρόταση 

χωρίς άρθρο) / ο τουρισμός (ουσιαστικό) ως υποκείμενο στο ρήμα ʺ συμβάλλει ʺ 

 

 

 

 

Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: 

 

Επικοινωνιακό Πλαίσιο :  Άρθρο  

 

Τίτλος :  Ταξίδια και ψυχαγωγία 

 

Πρόλογος:  Αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός ( π.χ.  την αύξηση του τουρισμού στη χώρα μας) 

 

Κύριο Μέρος: Ανάλυση του θέματος 
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§1- §2 : Σημασία των ταξιδιών για τον άνθρωπο  

 

- ψυχαγωγία, ξεκούραση, εκτόνωση, χαλάρωση από το άγχος και την πίεση  της καθημερινότητας 

- απομάκρυνση από το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα (άδειασμα μυαλού ) καλύτερη  

  λειτουργία εγκεφάλου 

- γνωριμία με άλλους λαούς και τόπους, ήθη και έθιμα, επαφή με διαφορετικούς τρόπους ζωής και ιδεολογίες 

- διεύρυνση του πνευματικού επιπέδου του ανθρώπου 

- καλλιέργεια της κρίσης του και κατανόηση εννοιών και του κόσμου γενικότερα 

- δυνατότητα νέων γνωριμιών, καινούριες φιλίες / κοινωνικοποίηση , απόκτηση εμπειριών 

- θετικά αποτελέσματα στην ψυχολογία του ανθρώπου, αναζωογόνηση, συναισθηματική ευφορία 

 

Επίλογος: Ανακεφαλαίωση 


